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 باطن االرض. ............... هو نشاط اقتصادي ٌتم من خالله استخراج المعادن ومصادر الطاقة الموجودة فً -2

 الصناعة. -5الرعً.                         -4التعدٌن.                         -3الزراعة.                        -2

 ٌعد ............... من المعادن. -3

 الغاز الطبٌعً. -5         الفحم.                 -4البترول.                         -3الحدٌد.                         -2

 ٌعد ................ من مصادر الطاقة. -4

 الفوسفات. -5المنجنٌز.                          -4البترول.                         -3الذهب.                         -2

 ٌتم استخراج الحدٌد من منطقة ................ بالصحراء الغربٌة. -5

 جبل السكري. -5ام بجمة.                            -4ابو طرطور.                            -3لواحات البحرٌة.                         ا -2

 ٌتم استخراج الذهب من منجم .................... بالصحراء الشرقٌة. -6

 جبل السكري. -5ام بجمة.                            -4ر.                           ابو طرطو -3الواحات البحرٌة.                          -2

 ٌتم استخراج المنجنٌز من منطقة ............... فً شبه جزٌرة سٌناء. -7

 جبل السكري. -5                 ام بجمة.           -4ابو طرطور.                            -3الواحات البحرٌة.                          -2

 ٌتم استخراج الفوسفات من منطقة ..................... بالصحراء الغربٌة. -7

 جبل السكري. -5ام بجمة.                            -4ابو طرطور.                            -3الواحات البحرٌة.                          -2

 وانتاج الفحم من منطقة ................. بشمال سٌناء. ٌتم استخراج -0

 .حقل ابو ماضً -5ام بجمة.                            -4.                           خلٌج السوٌس -3جبل المغارة.                          -2

 ٌتم استخراج .................. من حقل ابو ماضً فً شمال الدلتا. -9

 الغاز الطبٌعً. -5الفحم.                          -4البترول.                         -3الحدٌد.                         -2

 تعد منطقة خلٌج السوٌس من اهم مناطق استخراج ............... -21

 الغاز الطبٌعً. -5الفحم.                          -4البترول.                         -3الحدٌد.                         -2

 ................ هو تحوٌل المواد الخام الً منتجات لسد احتٌاجات السكان مثل تحوٌل القطن الً مالبس. -22

 الصناعة. -5      التجارة.                      -4التعدٌن.                           -3الزراعة.                          -2

 من المقومات الطبٌعٌة للصناعة .................... -23

 االٌدي العاملة الماهرة. -5وسائل النقل.                         -4رأس المال.                        -3المواد الخام.                    -2

 ..ٌتم صناعة الزٌت من محصول .................. -24

 جلود الحٌوانات. -5الصوف.                     -4الذرة.                      -3قصب السكر.                           -2

 ٌستخدم قصب السكر فً صناعة.................. -25

  السكر. -5             الزٌت.         -4الورق.                          -3المالبس.                           -2

 فً صناعة السٌارات واالالت. ٌستخدم خام .............. -26

 الذهب. -5قصب السكر.                          -4الفوسفات.                      -3الحدٌد.                     -2

 االنشطة االقتصادٌة فً بلدي/  الوحدة االولً

 الدرس الثانً  /  التعدٌن والصناعة والتجارة

2 



 الصف الرابع االبتدائً                              التراث فى التارٌخ والجغرافٌا         

 12122135014/  ت                          أ / الصاوي صالح                  .مع أطٌب التمنٌات بالتوفٌق و النجاح       

 تدبغ وتصنع  الحقائب واالحذٌة من ................... -27

 جلود الحٌوانات. -5الصوف.                     -4الذرة.                      -3قصب السكر.                           -2

 ٌتم صناعة المالبس الصوفٌة من .................. -27

 الكتان. -5الجوت.                 -4الصوف.                   -3القطن.                  -2

 تعد صناعة ................ من الصناعات الحرفٌة ) تعتمد علً المهارة الٌدوٌة فً المنازل والورش الصغٌرة (. -20

 االجهزة الكهربائٌة. -5المالبس.                          -4      السجاد الٌدوي.                   -3السٌارات.                       -2

 ...... هً عملٌة بٌع وشراء المنتجات والسلع وتبادل الخدمات............ -29

 الصناعة. -5التجارة.                            -4التعدٌن.                           -3الزراعة.                          -2 

 تصدر مصر سلع ومنتجات كثٌرة الً الخارج خاصة دول قارة ............. -31 

 استرالٌا. -5اوروبا.                     -4اسٌا.                      -3افرٌقٌا.                     -2

 عملٌة بٌع وشراء المنتجات والسلع بٌن مصر والسعودٌة ) دولة ودولة اخري ( تسمً .................. -32

 الصناعة. -5التجارة الخارجٌة.                    -4        التجارة الداخلٌة.          -3التعدٌن.                   -2

 من وسائل النقل الجوي ................. -33

 الغواصة. -5الطائرة.                   -4السفٌنة.                       -3السٌارة.                    -2

 مناطق االنتاج الً مناطق االستهالك.تستخدم ................ فً نقل البضائع من  -34

 رأس المال. -5وسائل النقل.                     -4مصادر الطاقة.                     -3المواد الخام.                   -2 

 

 

 او خارجه الغراض متعددة. ....................... هً انتقال الفرد لزٌارة اماكن معٌنة داخل وطنه -2

 السٌاحة. -5الرعً.                      -4الصناعة.                    -3الزراعة.                   -2

 من المقومات البشرٌة للسٌاحة المتوفرة فً مصر ................... -3

 وجود الرمال والعٌون المائٌة. -5المناظر الطبٌعٌة الخالبة.              -4 موقع مصر المتمٌز.               -3تنوع االثار.               -2

 انتقال االفراد لزٌارة اماكن داخل وطنهم هً .............. -4

 تجارة خارجٌة. -5سٌاحة خارجٌة.                          -4تجارة داخلٌة.                        -3سٌاحة داخلٌة.                        -2

 انتقال االفراد من مكان الً اخر خارج وطنهم هً ................... -5

 تجارة خارجٌة. -5سٌاحة خارجٌة.                          -4تجارة داخلٌة.                        -3سٌاحة داخلٌة.                        -2

 توجد عٌون موسً فً ............... -7

  الصحراء الشرقٌة. -5الدلتا.                   -4الواحات البحرٌة.                  -3سٌناء.                      -2

 تتمٌز مصر بالمناخ...................... طوال العام. -7

 المعتدل. -5           الممطر.               -4الجاف.                         -3الحار.                     -2

 من العوامل البشرٌة لجذب السٌاح لمصر......................... -4

 الموقع المتمٌز. -5         الطبٌعة الساحرة.   -4         االثار المتنوعة.       -3  مناخ المعتدل.         ال -2

 الدرس الثالث  /  السٌاحة
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 سمً عصر الدولة الحدٌثة بعصر....................... -2

 التشٌٌد والبناء. -5المجد الحربً.                      -4الرخاء االقتصادي.                        -3بناة االهرام.                       -2

 الملك ...................... مؤسس الدولة الحدٌثة. -3

 رمسٌس الثانً. -5تحتمس الثالث.                          -4حتشبسوت.                         -3         أحمس.                 -2

 تمٌز عهد الملكة .................. باالمن واالستقرار واهتمت بالتجارة والفنون. -4

 نفرتاري. -5نفرتٌتً.                       -4حتشبسوت.                   -3اٌاح حتب.                      -2

 ارسلت الملكة حتشبسوت بعثات تجارٌة الً ................. لجلب االخشاب.-5

  النوبة. -5ا.                      فٌنٌقٌ -4اسوان.                        -3بالد بونت.                       -2

 ارسلت الملكة حتشبسوت بعثات تجارٌة الً بالد .................... الحضار العاج والبخور واالحجار الكرٌمة. -6

 النوبة. -5فٌنٌقٌا.                       -4اسوان.                        -3بالد بونت.                       -2

 ارسلت الملكة حتشبسوت بعثات تجارٌة الً محاجر اسوان لجلب ....................... لبناء المعابد. -7

 البخور. -5العاج.                                     -4االحجار.                                -3االخشاب.                                    -2

 بسوت ببناء معبد.................. غرب االقصر.قامت الملكة حتش -7

 الرمسٌوم. -5ابو سمٌل.                           -4الدٌر البحري.                            -3الكرنك.                             -2

 انتصر الملك .................... فً معركة مجدو. -0

 رمسٌس الثانً. -5تحتمس الثالث.                          -4حتشبسوت.                         -3      أحمس.                    -2

 بنً الملك ....................... معبدا ابو سمبل ومعبد االقصر. -9

 رمسٌس الثانً. -5                  تحتمس الثالث.        -4حتشبسوت.                         -3أحمس.                          -2

 اقام الملك .................... اول امبراطورٌة فً التارٌخ امتدت من نهر الفرات بالعراق شماال الً النوبة جنوبا. -21

 رمسٌس الثانً. -5  تحتمس الثالث.                        -4حتشبسوت.                         -3أحمس.                          -2

 اقام الملك ........................ اقدم واول معاهدة سالم فً التارٌخ. -22

 رمسٌس الثانً. -5تحتمس الثالث.                          -4حتشبسوت.                         -3أحمس.                          -2

 ببناء اسطول بحري.قام الملك .....................  -23

 رمسٌس الثانً. -5تحتمس الثالث.                          -4حتشبسوت.                         -3أحمس.                          -2

 انتصر الملك ..................... علً الحٌثٌٌن فً معركة قادش. -24

  رمسٌس الثانً. -5    تحتمس الثالث.               -4حتشبسوت.                      -3      أحمس.                -2

 الوحدة الثالثة / شخصٌات واحداث من العصر الفرعونً

 الدرس الثالث  /  شخصٌات واحداث من الدولة الحدٌثة 
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 ابن االله علً االرض.لقب .................  علً القدماء المصرٌون اطلق -2

 .الفرعون -5الكاهن االعظم.                         -4الكاتب.                            -3الوزٌر.                            -2

 كان ................. ٌساعد الفرعون فً ادارة شئون الحكم. -3

 .حاكم االقلٌم -5الكاهن االعظم.                         -4الكاتب.                            -3الوزٌر.                            -2

 كانت الحكومة المركزٌة تعاون ............ فً حكم البالد. -4

 حاكم االقلٌم. -5الكهنة.                         -4         الكاتب.                   -3الوزٌر.                            -2

 ادارة التجارة ٌقابها االن وزارة ................ -5

 الصناعة. -5التجارة.                            -4السٌاحة.                            -3الزراعة.                           -2

 . ٌرأس الحكومة المركزٌة.كان ............ -6

 حاكم االقلٌم. -5الكهنة.                         -4الكاتب.                            -3الوزٌر.                            -2

 الحكومة المركزٌة كان تتكون من .............. -7

 الفرعون واسرته. -5رؤساء االدارات.                         -4                    الكهنة.      -3حكام االقالٌم.                           -2

 كان منصب ............... قدٌما ٌقابلها االن منصب المحافظ. -7

 حاكم االقلٌم. -5الكهنة.                         -4المدٌر.                            -3الوزٌر.                            -2

 كان من مسئولٌات .................. مراعة شئون االقلٌم وتوفٌر خدمات لسكان االقلٌم وحفظ االمن باالقلٌم. -0

 حاكم االقلٌم. -5الكهنة.                         -4المدٌر.                            -3الوزٌر.                            -2

 ام .............. حماٌة البالد والدفاع عنها.كان من مه -9

 حاكم االقلٌم. -5الكهنة.                         -4الجٌش.                            -3الوزٌر.                            -2

 من اهم اسلحة الجٌش قدٌما ................. -21

 جمٌع ما سبق. -6الفأس.                          -5السهام.                         -4                  السٌوف.    -3الخنجر.                  -2

 ظهرت اهمٌة الجٌش بوضوح اٌام الملك ................. و الملك تحتمس الثاللث والملك رمسٌس الثانً. -22

 امنمحات الثالث. -5خوفو.                                -4            احمس.                  -3زوسر.                       -2

 ادارة شئون البالد والدفاع عنها من مهام .................... -23

 م.حاكم االقلٌ -5الفرعون.                         -4الجٌش.                            -3الوزٌر.                            -2

 كان ................ ٌعٌن الوزٌر لٌساعده فً ادارة شئون البالد. -24

 حاكم االقلٌم. -5الكهنة.                         -4المدٌر.                            -3الوزٌر.                            -2

 

 

 نظام الحكم الدرس االول / الوحدة الرابعة /
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 اقلٌم ............. خاص به.قدٌما كان لكل  -2

 فرعون. -5وزٌر.                               -4معبود.                              -3جٌش.                           -2

 اتخذ كل اقلٌم قدٌما معبود خاص به من .................. -3

 الطبٌعة. -5الكهنة.                        -4           النباتات.      -3البشر.                          -2

 من اشهر االلهة التً كان ٌقوم المصرٌٌن القدماء بعبادتها االله ................ -4

 كل ما سبق. -5خنوم.                      -4تحوت.                            -3أمون ) رع (.                      -2

 ملك الذي دعا الً التوحٌد ) عبادة اله واحد ( هو .................ال -5

 سنوسرت الثالث. -5امنحتب الرابع.                       -4تحتمس الثالث.                       -3احمس.                        -2

 الملك اخناتون  له اسم اخر وهو ............... -6

 سنوسرت الثالث. -5امنحتب الرابع.                       -4تحتمس الثالث.                       -3               احمس.         -2

 شهدت مصر اول ثورة دٌنٌة علً ٌد الملك ................ -7

 سنوسرت الثالث. -5                   امنحتب الرابع.    -4تحتمس الثالث.                       -3احمس.                        -2

 اجتماع الناس علً عبادة اله واحد فً مقابل تعدد االلهة.هو ..............  -7

 الثواب والعقاب. -5الخلود.                               -4التوحٌد.                                -3البعث.                               -2

 اهتم المصرٌون ببناء .................. لدفن موتاهم. -0

 المنازل. -5القصور.                               -4المقابر.                         -3المعابد.                        -2

 ............... هو حفظ جثمان وجثث الموتً لتظل سلٌمة لفترات طوٌلة. -9

 التحنٌط. -5الخلود.                               -4التوحٌد.                                -3                         البعث.      -2

 ................ هو حٌاة ابدٌة ال موت بعدها. -21

 التحنٌط. -5ود.                              الخل -4التوحٌد.                                -3البعث.                               -2

 ................. هو العودة للحٌاة بعد الموت. -22

 التحنٌط. -5الخلود.                               -4التوحٌد.                                -3البعث.                               -2

 .............. القامة الشعائر والطقوس الدٌنٌة علً المٌت.قام المصرٌٌن ببناء ..... -23

 المنازل. -5القصور.                               -4المقابر.                         -3المعابد.                        -2

 مدٌنة اتخذها الملك امنحتب الرابع عاصمة له ................... -24

 اخٌتاتون. -5بوتو.                     -4منف.                          -3                  طٌبة.     -2

 ٌعتبر الملك اخناتون ) امنحنب الرابع ( صاحب اول ثورة ................ فً التارٌخ. -25

 اقتصادٌة. -5        صناعٌة.                -4سٌاسٌة.                     -3دٌنٌة.                 -2

 امن المصري القدٌم بالبعث والخلود لذلك برع فً عملٌة ............. -26

 الفلك. -5الهندسة.                              -4التوحٌد.                          -3التحنٌط.                      -2

 ا ....................تمٌزت الدٌانة المصرٌة القدٌمة بعدة خصائص منه -27

 جمٌع ما سبق. -5الثواب والعقاب.                      -4تعدد االله.                             -3التوحٌد.                                   -2

 ٌقوم ................. ببناء المعابد القامة الشعائر الدٌنٌة. -27

 الفرعون. -5حاكم االقلٌم.                            -4الكهنة.                             -3               الوزٌر.            -2

 الدرس الثانً / الحٌاة الدٌنٌة
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